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১
টি ইউ মি অমিয়া ব্যুনরা অফ ইন্সনপকশন এন্ড 

সাটি িমফনকশন (প্রা:) মি:

জনাব শমিদুি ইসিাি, 

অুামসস্ট্ুান্ট ম্যাননজার

িাউজ # ১০৫ (৩য় িিা), যরাড # ১৩/এ, ব্লক: মস, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও 

০১৭২৫৯৫৩২১৯
১১ জানুয়ারী, ২০২৪

২
টি ইউ মি অমিয়া ব্যুনরা অফ ইন্সনপকশন এন্ড 

সাটি িমফনকশন (প্রা:) মি:

জনাব মশমুি যিানসন শাওন, 

ইন্সনপক্টর (আই এন্ড ই)

িাউজ # ১০৫ (৩য় িিা), যরাড # ১৩/এ, ব্লক: মস, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও 

০১৭৯৮১৪২০৬০
১২ এমপ্রি, ২০২৩

৩ আই আই এস যেমস্ট্ং (মবমড) প্রাইনিে মিমিনেড
জনাব মরপন কুিার প্রধান, 

যজনানরি ম্যাননজার

িাউজ # ১৬৯ (৪র্ ি িিা), যরাড # ০৩, িিাখািী মড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও 

০১৭৮৭৬৫৯৩০৭
১২ মডনসম্বর, ২০২৩

৪ আই আই এস যেমস্ট্ং (মবমড) প্রাইনিে মিমিনেড
জনাব শুভ্র চন্দ্র দাস, 

অুামসস্ট্ুান্ট ম্যাননজার

িাউজ # ১৬৯ (৪র্ ি িিা), যরাড # ০৩, িিাখািী মড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও 

০১৭১৪১২৯৭৪৭
১২ মডনসম্বর, ২০২৩

৫ আই আই এস যেমস্ট্ং (মবমড) প্রাইনিে মিমিনেড

জনাব যিাোঃ যরজাউি 

কমরি, অুামসস্ট্ুান্ট 

ম্যাননজার

িাউজ # ১৬৯ (৪র্ ি িিা), যরাড # ০৩, িিাখািী মড ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬ ও  

০১৮১০০৭৭৯৪২
১২ মডনসম্বর, ২০২৩

৬ যোনো পাওয়ার ইমিমনয়ামরং
জনাব ফরিাদ িািমুদ,  

ম্যাননজার

আপন িাইে, যিনিি-০৮, ফ্ল্ুাে-২৭/১/মব, যরাড-০৩, শ্যািিী, ঢাকা-১২০৭ ও 

০১৮১৯৬০৩১৪৭
 ০২ মডনসম্বর, ২০২৩

৭ সানি িনিা ইন্সনপকশন যকাম্পামন মিমিনেড
জনাব আশরাফুি আিি, 

মসইও

১০৭৪, ঈদগাি িসমজদ যরাড, মখিবামরর যেক, িাোরা, ঢাকা-১২১২ ও 

০১৭২৯০৯০১৩০
২২ যি, ২০২৩

গণপ্রজািন্ত্রী বাংিানদশ সরকার

শ্রি ও কি িসংস্থান িন্ত্রণািয়

কিকারখানা ও প্রমিষ্ঠান পমরদশ িন অমধদপ্তর

শ্রি িবন, ১৯৬, শিীদ সসয়দ নজরুি ইসিাি সরমণ , মবজয়নগর , ঢাকা-১০০০।
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৮ ব্যুনরা যিমরোস (বাংিানদশ) প্রাইনিে মিমিনেড
জনাব যসানিি আজাদ, 

কামি ম্যাননজার

মসনফামন (৬ষ্ঠ িিা), প্লে # এসই (এফ) ৯, নং ১৪২, সাউর্ এমিমনউ, গুিশান, 

ঢাকা-১২১২ ও ০১৭১৪০৬৯১৭৭
২৫ মডনসম্বর, ২০২৩

৯ ব্যুনরা যিমরোস (বাংিানদশ) প্রাইনিে মিমিনেড
জনাব ম াোঃ মেজাউল হাসান, 

সসসনয়ে ইন্ডাসিয়াল সার্ভে য়াে

মসনফামন (৬ষ্ঠ িিা), প্লে # এসই (এফ) ৯, নং ১৪২, সাউর্ এমিমনউ, গুিশান, 

ঢাকা-১২১২ ও ০১৭১৪০৬৯১৭৭
২৫ মডনসম্বর, ২০২৩

১০ মিফেসি বাংিানদশ
জনাব জয়নার্ সরকার, 

ব্যবস্থাপনা পমরচািক
এস. আর োওয়ার (১ি িিা), ৪৬৫  যশখ মুমজব যরাড, চট্টগ্রাি ও  ০১৮১৯৩১৬৯০৯ ২৭ মডনসম্বর, ২০২৩

১১ ওয়ািেন িাইনেক ইন্ডামিজ মপএিমস
জনাব সামির যিানসইন,  ন্ত্র 

প্রনকৌশিী
কামিয়াককর, গাজীপুর ও ০১৬৭৮৮৬২২৫৬ ২৭ যফব্রুয়ামর, ২০২৪

১২ ওয়ািেন িাইনেক ইন্ডামিজ মপএিমস
জনাব আিসান যফরনদৌস, 

 ন্ত্র প্রনকৌশিী
কামিয়াককর, গাজীপুর ও ০১৬৮৬৬৯৫৭২২ ২৭ যফব্রুয়ামর, ২০২৪

১৩ যসফটি ফাস্ট্ি প্রাইনিে মিমিনেড
কুানেন যিাজানেি িক, 

ব্যবস্থাপনা পমরচািক
িাসনা োওয়ার, ৫ি িিা, ১১০/এ, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাি ও ০১৭৫৯৮৮২২০০ ১৪ িাচ ি, ২০২৪

১৪ এস মজ এস বাংিানদশ মিমিনেড
জনাব মনজাি উমিন, 

ইন্সনপক্টর

৯ি িিা, নূর োওয়ার, ১১০ বীর উতি মস আর দত যরাড, ঢাকা-১২০৫ ও 

০১৩২১১২২২৭৫, ০১৭১৩৩৩৬২৯৩
১৪ িাচ ি, ২০২৪

১৫ মিনেক কননসাটি িয়াি মিমিনেড

জনাব যিাোঃ িািফুজুর 

রিিান, ব্যবস্থাপনা 

পমরচািক

৮৭০, যবগি যরানকয়া সরণী, পূব ি যশওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ও 

০১৭৬২৮২২৭৮৭
০৫ এমপ্রি, ২০২৪

১৬ মব ই এস আই প্রাইনিে মিমিনেড
জনাব বমশর মিয়া,  ন্ত্র 

প্রনকৌশিী
১৪৭/সস, গ্রীন মোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫; ০১৯২৫৯৯৬৩৬৩ ১০ এমপ্রি, ২০২৪

১৭ আইমকউছাে ি ইন্টারন্যাশনাি মিমিনেড
জনাব যকৌমশক দাস,  ন্ত্র 

প্রনকৌশিী

প্লে-৩ (৪র্ িিা), যরাড-১৬, যসক্টর-১১, উতরা িনডি োউন, ঢাকা-১২৩০ ও 

০১৭২২২৮৩০০১
২৪ এমপ্রি, ২০২৪
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১৮ সানস্ট্ইননবি কিপ্লানয়ন্স ম্যাননজনিন্ট মি:
জনাব িািব্যব্যি আিি, 

সামি িস ইমিমনয়ার
৬১, শাি িখদুি এমিমনউ, যসক্টর-১২, উতরা, ঢাকা-১২৩০ ০১ যসনেম্বর, ২০২৪

১৯ সকউর্েক্স সসলউশনস সলস র্েড
জনাব কাজী আল-আস ন 

আর্েসিন, সিি ইন্ডাসিয়াল 

ইসিসনয়াে

১৩, আউোে সার্কে লাে মোড, োজােবাগ, ঢাকা-১২১৭, বাাংলার্েশ; ম াবাইল নম্বেোঃ 

০১৭১২-৩৯৭৪৮২
০৭ নর্ভম্বে, ২০২৪

২০ সকউর্েক্স সসলউশনস সলস র্েড
জনাব নাসসেন সুলতানা ,সিি 

ম কাসনকযাল ইসিসনয়াে

১৩, আউোে সার্কে লাে মোড, োজােবাগ, ঢাকা-১২১৭, বাাংলার্েশ; ম াবাইল নম্বেোঃ 

০১৭১৭-২০৪৯৩৩
০৭ নর্ভম্বে, ২০২৪

২১ মব ই এস আই প্রাইনিে মিমিনেড

জনাব ম াোঃ োর্সল স য়া, 

 যার্নসজাং সডর্েক্টে এন্ড 

অপার্েশন  যার্নজাে

১৪৭/সস, গ্রীন মোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫; ম াবাইল নম্বেোঃ ০১৯১২২০৫৭৬৪ ২৪ নর্ভম্বে, ২০২৪

২২
টি ইউ মি অমিয়া ব্যুনরা অফ ইন্সনপকশন এন্ড 

সাটি িমফনকশন (প্রা:) মি:

জনাব ম াোঃ  াসুে োনা, 

ইন্সর্পক্টে (আই এন্ড ই)

িাউজ # ১০৫ (৩য় িিা), যরাড # ১৩/এ, ব্লক: মস, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ও 

০১৭৯৮১৪২০৬০
২৮ সডর্সম্বে, ২০২৪
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